
Економія простору 
завдяки технології 
висувної вперед мачти

Максимальний вантажообіг 
при мінімальному 
споживанні енергії

Просторе місце оператора

Чутливе управління під 
час руху та підйому

Допоміжні системи 
для налаштування 
відповідно до потреб

ETV 318/320/325/ETM 325
Електричний штабелер із висувною підйомною 
мачтою (1.800/2.000/2.500 кг)

Компактна конструкція, високі показники продуктивності, 
інноваційні технології та оптимальні з точки зору ергоно-
міки умови роботи - все це  сильні сторони штабелерів 
Jungheinrich з висувною мачтою. Працюючи  з палетними, 
прохідними або глибинними стелажами, вони чудово підхо-
дять як для надзвичайно вузьких проходів, так і для проходів 
із малою висотою, а також для роботи в одну чи кілька змін. 
Штабелери з висувною мачтою 3-ї серії пропонують ідеальне 
рішення для будь-яких умов експлуатації.

Основні переваги: 
• Економія місця завдяки роботі в умовах вузьких міжстелаж-

них проходів шириною від 2790 мм.
• Залишкова вантажопідйомність від 1000 кг на висоті підйо-

му понад 13 метрів.
• Більший вантажообіг з одночасним зменшенням споживан-

ня енергії завдяки найсучаснішим технологіям приводу та
системи керування.

Покращена ергономіка та новітні технології сприяють підви-
щенню працездатності оператора: 

• Багато вільного місця й чудовий огляд під час руху та шта-
белювання крізь панорамний захисний дах над операто-
ром.

• Розташування педалей автомобільного типу.
• Система curveCONTROL —  автоматичне зниження швид-

кості руху на поворотах.

Керування в положеннях на 180° і 360°: для можливості 
вибору між мінімальним радіусом розвороту та найшвидшою 
зміною напрямку руху. Кругла ручка керма під час прямолі-
нійного руху завжди знаходиться в оптимальному з точки 
зору ергономіки положенні — на 9 годин.

Важіль soloPILOT: для точного штабелювання навіть на вели-
кій висоті.

Конфігурація, що відповідає індивідуальним потребам: 
великий каталог опцій, що містить різноманітні допоміжні 
системи та варіанти акумуляторів ємністю від 560 до 930 
А·год, дозволяє пристосувати машину до будь-яких умов 
експлуатації



ETV 318/320/325/ETM 325
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Відстань від центру ваги «c» у мм

Таблиця стандартних підйомних мачт ETV 318/ETV 320/ETM 325/ETV 325

Позначення Висота підйому
h3(мм)

Мінімальна висота 
мачти
h1(мм)

Вільний хід
h2(мм)

Максимальна висо-
та мачти

h4(мм)

Нахил мачти впе-
ред/назад

a/ß
(°)

Нахил вил вперед/
назад1)

a/ß
(°)

Трисекційна мачта
 DZ

4250 2050 1320 4996 1/5 -

4700 2200 1470 5446 1/5 -

5000 2300 1570 5746 1/5 -

5300 2400 1670 6046 1/5 -

5600 2500 1770 6346 1/3 -

5900 2600 1870 6646 0,5/2 -

6200 2700 1970 6946 0,5/2 2/5

6500 2800 2070 7246 0,5/2 2/5

6800 2900 2170 7546 0,5/2 2/5

7400 3100 2370 8146 0,5/1 2/5

8000 3300 2570 8746 0,5/1 2/5

8420 3440 2710 9166 0,5/1 2/5

8720 3540 2810 9466 0,5/1 2/5

9110 3670 2940 9856 0,5/1 2/5

9620 3840 3110 10366 - 2/5

9950 3950 3220 10696 - 2/5

10220 4100 3370 10966 - 2/5

10520 4200 3470 11266 - 2/5

10700 4260 3530 11446 - 2/5

10880 4320 3590 11626 - 2/5

11120 4400 3670 11866 - 2/5

11510 4530 3800 12256 - 2/5

12020 2) 4700 3970 12766 - 2/5

12530 2) 4870 4140 13276 - 2/5

12830 2) 4970 4240 13576 - 2/5

13000 2) 5026 4296 13746 - 2/5

1) Нахил вил тільки для ETV

2) Тільки ETV 320/325



1) Інші розміри акумулятора та підйомної мачти змінюють ці значення.
2) Залежно від підйомної мачти
3) З кожухом опорного колеса: + 30 мм
4) З пакетом обладнання drive&liftPLUS
5) З пакетом обладнання drivePLUS
6) З пакетом обладнання liftPLUS
7) Максимальний розмір акумулятора 775 A•год

У цьому технічному паспорті, відповідно до директиви VDI 2198, наведено технічні характеристики пристрою  у базовому виконанні. У разі використання інших шин, підйомних мачт, додаткового осна-
щення тощо значення можуть відрізнятися.

Технічні характеристики згідно з VDI 2198
Станом на травень 2016 р.
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1.1 Виробник (скорочена назва )  Jungheinrich

1.2 Позначення виробника  ETV 318 ETV 320 ETM 325 ETV 325

1.3 Привід  Електричний

1.4 Ручне управління, повідкове, стоячи, сидячи, комплектувальник  Сидячи

1.5 Вантажопідйомність/номінальне навантаження Q t 1,8 2 2,5 2,5

1.6 Відстань до центру ваги c мм 600

1.8 Відстань до вантажу x мм 3641) 4121) 3891) 4871)

1.8.1 Відстань до вантажу, мачту висунуто вперед x1 мм 205 230 230 230

1.9 Відстань між осями коліс (колісна база) y мм 1.460 1.518 1.673 1.673

В
аг

а

2.1.1 Загальна маса вкл. акумулятор (див. рядок 6,5)  кг 3.522 3.650 3.895 3.700

2.3 Навантаження на передню/задню вісь, без вантажу  кг 2.074 / 1.448 2.163 / 1.487 2.274 / 1.621 2.264 / 1.436

2.4
Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем з видвинути-
ми вилами

 кг 446 / 4.876 558 / 5.092 366 / 6.029 602 / 5.598

2.5
Навантаження на передню/задню вісь, з вантажем із задвинути-
ми вилами

 кг 1.805 / 3.517 1.953 / 3.397 2.057 / 4.338 2.032 / 4.168
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а 3.1 Шини  Вулколан®

3.2 Розмір шин, спереду  мм Ø 343 x 114 Ø 343 x 114 Ø 343 x 140 Ø 343 x 140

3.3 Розмір шин, ззаду  мм Ø 285 x 100 Ø 355 x 106 Ø 355 x 135 Ø 355 x 135

3.5 Кількість передніх/задніх коліс (=ведучі)  1x / 2

3.7 Ширина колії, задні колеса b11 мм 1.136 1.155 1.034 1.184
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4.1 Нахил мачти/каретки вил вперед/назад α/β ° 1/52)

4.2 Мінімальна висота мачти h1 мм 2.400

4.3 Вільний хід h2 мм 1.670

4.4 Висота підйому h3 мм 5.300

4.5 Максимальна висота мачти h4 мм 6.046

4.7 Висота захисного даху (кабіни) h6 мм 2.190

4.8 Висота сидіння/платформи оператора h7 мм 1.057

4.10 Висота колісних балок h8 мм 2853) 3553) 3553) 3553)

4.19 Загальна довжина l1 мм 2.4181) 2.4591) 2.5471) 2.5471)

4.20 Довжина зі спинкою вил l2 мм 1.3061) 1.3161) 1.4941) 1.3961)

4.21 Загальна ширина b1/b2 мм 1.270 / 1.270 1.290 / 1.270 1.198 / 1.120 1.348 / 1.270

4.22 Розміри вил s/e/l мм 40 / 120 / 1.150 50 / 140 / 1.150 50 / 140 / 1.150 50 / 140 / 1.150

4.23 Кріплення вил ISO 2328, клас/тип A, B  2B

4.24 Ширина каретки вил b3 мм 830

4.25 Відстань між зовнішніми сторонами вил b5 мм 335 / 730 356 / 750 356 / 580 356 / 750

4.26 Відстань між колісними балками b4 мм 940 940 790 940

4.28 Зміщення мачти вперед l4 мм 5691) 6241) 7031) 7361)

4.32 Просвіт над підлогою посередині між осями m2 мм 80 95 95 95

4.32.1 Просвіт над підлогою у найнижчому місці  mm 30

4.33 Ширина міжстелажного проходу, піддон 1000 × 1200 поперек Ast мм 2.7371) 2.7501) 2.9211) 2.8541)

4.34 Ширина міжстелажного проходу, піддон 800 × 1200 уздовж Ast мм 2.7901) 2.7941) 2.9691) 2.8831)

4.35 Радіус розвороту Wa мм 1.663 1.710 1.865 1.865

4.37 Довжина за колісними балками l7 мм 1.842 1.920 2.075 2.075
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5.1 Швидкість руху з вантажем/без вантажу  км/год 14 / 145) 14 / 145) 14 / 14 14 / 14

5.2 Швидкість підйому з вантажем/без вантажу  м/сек 0,38 / 0,646) 0,38 / 0,646) 0,35 / 0,64 0,35 / 0,64

5.3 Швидкість опускання з вантажем/без вантажу  м/сек 0,55 / 0,55

5.4 Швидкість зміщення з вантажем/без вантажу  м/сек 0,2 / 0,26) 0,2 / 0,26) 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2

5.7 Підйом, що долається з вантажем/без вантажу  % 7 / 11

5.8 Макс. підйом, що долається з вантажем/без вантажу  % 9 / 13 10 / 15 10 / 15 10 / 15

5.9 Час прискорення, з вантажем/без вантажу  сек 4,6 / 4,25) 4,6 / 4,25) 5,4 / 4,8 5,4 / 4,8

5.10 Робоча гальмівна система  Електрична
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я 6.1 Тяговий двигун, потужність S2 60 хв.  кВт 8,55) 8,55) 8,5 8,5

6.2 Двигун підйому, потужність S3 15%  кВт 15,56) 15,56) 15,5 15,5

6.3 Акумулятор відповідно до DIN 43531/35/36 A, B, C, ні  DIN 43531 - C DIN 43531 - C DIN 43531 - B DIN 43531 - C

6.4 Напруга акумулятора/номінальна ємність K5  В/А-год 48 / 6207) 48 / 620 48 / 775 48 / 620

6.5 Вага акумулятора  кг 1.005 1.005 1.210 1.005

6.6 Споживання енергії за циклом VDI
 кВгод/
год

4,34) 4,54) 4,9 4,9

6.7 Вантажообіг  т/год 72,84) 85,44) 99,2 99,2

6.8 Споживання енергії при макс. вантажообігу
 кВгод/
год

4,14) 4,154) 4,3 4,3
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ш

е

8.1 Тип управління приводом  Mosfet / AC

8.2 Робочий тиск для навісного обладнання  бар 150

8.3 Витрата масла для навісного обладнання  л/хв 20

8.4 Рівень шуму відповідно до EN 12053, на рівні голови оператора  дБ (A) 68



Скористайтесь перевагами

Ергономічне робоче місце Безперешкодний огляд завдяки 
панорамному даху

soloPILOT Кольоровий дисплей

Міцна та надійна підйомна мачта
Конструкція мачт штабелерів 
Jungheinrich забезпечує безпечну 
роботу та оптимальне використання 
складських площ навіть на максималь-
ній висоті.
• Трисекційні підйомні мачти з висотою

підйому до 13 000 мм.
• Чудова видимість вантажу. 
• Мінімальні значення висоти проїз-

ду при великих значеннях висоти 
підйому.

• Велика залишкова вантажопідйом-
ність, зокрема на великій висоті
підйому.

• Демпфування коливань під-час вису-
вання мачти (опція).

Ергономічне робоче місце
Робоче місце оператора забезпечує 
ідеальні умови для продуктивної праці 
без перенапруження.
• Перетягнуте тканиною сидіння з

можливостями регулювання поло-
ження сидіння та спинки, зокрема,
відповідно до маси тіла.

• Різноманітні відсіки для зберігання
речей.

• Важливі елементи керування доступні
без необхідності перехоплювання.

• Багато вільного місця навіть для опе-
раторів високого зросту.

• Система керування з електричним
приводом (можливість повороту на
180° чи 360°). Під час прямолінійно-
го руху кругла ручка керма завжди 
знаходиться в оптимальному з точки
зору ергономіки положенні.

• Автомобільне розташування педалей.
• Панорамний захисний дах над опера-

тором для вільного огляду піднятого
вантажу.

Важіль soloPILOT
• Важіль, призначений для активації усіх

функцій гідравлічної системи, а також
для вибору напрямку руху та подачі
звукового сигналу.

• Усі робочі елементи знаходяться в
полі зору і кожен із них відповідає
тільки за одну функцію.

• Зміна напрямку руху здійснюється за
допомогою перемикача.

• Точна, з точністю до міліметра, ро-
бота завдяки чутливому керуванню
всіма функціями.

• Важіль soloPILOT також дозволяє
зі зручністю керувати додатковим
навісним обладнанням, наприклад,
механізмом позиціонування вил
(опція).

• multiPILOT пропонується як опція.

Контрастний кольоровий дисплей
Високоякісний контрольний прилад для 
відображення найважливіших експлуа-
таційних даних.
• Індикація напрямку руху та кута пово-

роту коліс.
• Індикатор акумуляторного заряду

та часу, що залишився до наступної
підзарядки.

• Три програми руху з можливістю 
налаштування для індивідуальної
адаптації до конкретного випадку.

• Годинник і лічильник годин роботи.
• Висота підйому (опція).
• Вага вантажу (опція).
• EasyAccess: система доступу без клю-

чів за допомогою запрограмованої
кнопки, пін-коду чи картки (опція).

Допоміжні системи (опція)
Нижченаведені системи забезпечують 
покращення результатів і зменшення 

навантаження.
• Система operationCONTROL постій-

но вимірює вагу вантажу й порівнює
її із залишковою вантажопідйомні-
стю транспортного засобу. У разі
наближення до граничного значення,
подаються оптичний та акустичний
попереджувальні сигнали.

• positionCONTROL із функцією SNAP 
для простого та швидкого штабелю-
вання без додаткового натискання
кнопок.

• Система управління складом
Warehouse Control автоматично пе-
редає завдання на штабелювання. Це
дозволяє уникнути помилок під час
завантаження товарів на зберігання.

• Протибуксовочна система (ASR) для 
кращого зчеплення на вологих або
вкритих пилом підлогах.

• Розташована на вилах камера,
оснащена монітором із можливістю
ергономічного налаштування, доз-
воляє особливо безпечно та ефек-
тивно виконувати штабелювання та
розвантаження.

Пакети опцій для різних умов екс-
плуатації
• «Efficiency» для найдовшого часу 

роботи без заміни акумулятора.
• «drivePLUS» для експлуатації при

пересуванні на великі відстані.
• «liftPLUS» для частих операцій по

підйому товарів на велику висоту.
• Кріплення, наприклад, для терміналу

обміну даними по радіоканалу, план-
шета для паперів або відеомонітора.
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ТОВ "ТГ"СТАЛКЕР"
м.Дніпро
проспект О. Поля 46а
+38 (099) 650 0 450
+38 (098) 650 0 450
+38 (073) 650 0 450
info@stalker.com.ua
stalker.com.ua

Підлогові підйомно-
транспортні засоби 

Jungheinrich відповідають 
європейським 

вимогам безпеки.

Заводи, центри збуту і 
сервіс Jungheinrich у Європі 

ISO 9001/ ISO 14001


